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Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 70 straipsnio 4 dalį: 

1. N u s t a t a u, kad: 

1.1. Asmenys, 2015 arba 2016 metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys 

į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, turi būti išlaikę: 

1.1.1. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų 

studijų sričių universitetinių studijų programas; 

1.1.2. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį arba mokyklinį brandos egzaminą, jeigu 

pretenduoja į visų studijų sričių koleginių studijų programas; 

1.1.3. užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu 

pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Užsienio kalbos mokėjimo lygis būtų nustatomas, 

laikant brandos egzaminą arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą, ir įvertinimai įskaitomi 

egzaminą išlaikius ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. 

Lietuvoje įskaitomų tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sąrašas pateikiamas Tarptautinių 

užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos 

egzaminų įskaitymams nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-435 „Dėl Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų 

įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams 

nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 1 priede; 

1.2. Asmenys, 2016 metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į 

pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę 1.1 

punkte nurodytus egzaminus ir matematikos brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų sričių 

(išskyrus menų) koleginių ir universitetinių studijų programas: 

1.2.1. ne žemesniu nei patenkinamu pasiekimų lygiu, jeigu, pretenduoja į humanitarinių 

mokslų studijų srities studijų programas; 

1.2.2. ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu, jeigu pretenduoja į socialinių, 

biomedicinos, fizinių ir technologijos mokslų studijų sričių programas.  

1.3. Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą užsienio šalių institucijose, pagal 

tarptautinių organizacijų švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba  

turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų, taip pat iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį 

išsilavinimą Lietuvoje, pretenduojantiems į pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų valstybės 

finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą liudijantis dokumentas. 

1.4. Asmenų, Lietuvoje įgijusių vidurinį išsilavinimą (išskyrus šio įsakymo 1.5 ir 1.6 

punktuose nurodytus asmenis) ir stojančių į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir 

vientisųjų studijų programas bei siekiančių, kad jų studijų kaina būtų apmokama Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, atrankos kriterijus ir šių asmenų eilės sudarymo principus 



 

nustato geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarka, patvirtinta 

švietimo ir mokslo ministro. 

1.5. Asmenų, Lietuvoje įgijusių vidurinį išsilavinimą pagal užsienio valstybių švietimo 

programas ir stojančių į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų 

programas bei siekiančių, kad jų studijų kaina būtų apmokama Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšomis, atrankos kriterijus mutatis mutandis nustato Užsienio šalių institucijose 

išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų vietas 

tvarkos aprašas. 

1.6. Asmenų, įgijusių vidurinį išsilavinimą užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių 

organizacijų švietimo programas ir stojančių į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir 

vientisųjų studijų programas bei siekiančių, kad jų studijų kaina būtų apmokama Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, atrankos kriterijus nustato Užsienio šalių institucijose 

išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų vietas 

tvarkos aprašas. 

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 

m. gegužės 10 d. įsakymą Nr. V-397 „Dėl asmenų, pretenduojančių į valstybės finansuojamas 

pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių nustatymo“. 
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